
UCHWAŁA NR LII/499/2022 
RADY GMINY WIELISZEW 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane 
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3978) zmienia się: 

1) w § 2 w ust. 1 punkty od 1 do 4 otrzymują brzmienie: 

„1) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny, rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres 
zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew – 110 pkt, 

2) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie 
szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka – 60 pkt, 

3) dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania 
dziecka – 25 pkt, 

4) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, 
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt”.; 

2) w § 2 ust. 2 pkt 5), który otrzymuje brzmienie: 

„5) pierwsza strona zeznania podatkowego za poprzedni rok lub zgłoszenie aktualizacyjne dokonane 
nie wcześniej niż w poprzednim roku z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym 
w Legionowie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego, 
którego dotyczą lub wydruk elektroniczny z systemu)”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Wieliszew 

 
 

Marcin Fabisiak 

 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały zakłada zmianę jednego z kryteriów obowiązujących w rekrutacji do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wieliszew. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
bierze się pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2. Natomiast zgodnie z art. 131 ust. 4 ww. ustawy, w 
przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole 
podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący. 

Niniejszy projekt uchwały zmienia kryterium wskazane w § 2 ust. 1 pkt 4) uchwały poprzez zmianę liczby 
punktów możliwych do uzyskania za jego spełnienie – z 6 pkt. na 70 pkt. Celem zmiany jest zachęcenie 
rodziców, których dzieci biorą udział w rekrutacji, do rozliczania podatku dochodowego ze wskazaniem Gminy 
Wieliszew jako miejsca zamieszkania. Rodzic, który skorzysta ze zmienionego kryterium, zwiększy szanse 
swojego dziecka na dostanie się do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Projekt uchwały zmienia 
również sposób potwierdzania ww. kryterium. Dotychczas potwierdzane było oświadczeniem rodzica/opiekuna 
prawnego, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazał adres zamieszkania w Gminie 
Wieliszew. Zgodnie z projektem uchwały, wymagane będzie przedłożenie kopii pierwszej strony strona 
zeznania podatkowego za poprzedni rok lub zgłoszenie aktualizacyjne dokonane nie wcześniej niż 
w poprzednim roku – dokument wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym (kopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego, którego dotyczą lub wydruk elektroniczny 
z systemu). 

 Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew 

  

Marcin Fabisiak 
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